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Vivi_sectie Op 
's werelds enige 
superschoft 
In de afgelopen halve eeuw werden emancipatiebewegingen en jonge democratieën 
keer op keer rücksichtslos de strot omgedraaid, democratisch gekozen leiders werden 
geliquideerd, soms samen met verbijsterend grote groepen mensen, steden en infra
structuur werden verwoest en complete biosferen werden biologisch, chemisch, en 
nucleair .vergiftigd. In Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa vonden burgeroorlogen 
en staatsgrepen plaats die middeleeuwse foltertijden inluidden. Er kwamen regimes 
aan de macht die mensenrechten met voeten traden, duizenden slachtoffers maakten 
en voor hun financiering de hand niet omdraaiden voor illegale wapen- en wereldwij
de drugshandel. Nee, de lectuur van William Blums Schurkenstaat stemt niet vrolijk. 
Het is duidelijk waarom de Verenigde Staten tegen een internationaal strafhof zijn. 

DOOR ARTHUR OLOF 

"De FBI definieert internationaal terrorisme als 'het onwettig gebruik van dwang of geweld door 
een groep of persoon die enige connectie heeft met een buitenlandse macht of wiens activiteiten 
de nationale grenzen overschrijden, tegen personen of eigendommen, om een regering, de bur
gerbevolking of welk segment daarvan dan ook te intimideren of te dwingen, ter bevordering van 
politieke of sociale doelstellingen.' De definitie van de FBI, hoewel bedoeld om acties te beschrij
ven die gericht zijn tegen de Verenigde Staten, lijkt ook behoorlijk goed van toepassing te kunnen 
zijn op talloze acties van de Verenigde Staten zelf.', j 

Hoewel uitgevèrij Lemniscaat het boek bijzonder fraai heeft vormgegeven2 (opengelegd een soort 
globevorm, inet ronde zijkanten die doorwerken in de zetspiegel), kun je je natuurlijk afvragen of 
dat nou nödig is, weer zo'n boek over de bekende Amerikaanse misdaden. 

Allesvernietigende kruistocht 
Vietnam, Chili, Brazilië, Portugal, Midden-Amerika, Cambodja, Griekenland, Indonesië en Oost

Timor, Afghanistan, Zuid-Afrika, Argentinië, Kongo, Colombia, Filippijnen en Peru, noem ze maar 
op. (Een index was wat dat betreft trouwens geen overbodige luxe geweest.) Dat weten we toch, 
daar zijn toch al hele bibliotheken over volgeschreven? 
Ja, dat is zo, en toch denk ik dat het nodig is, elke keer weer als .de VS het op de heupen krijgen 
en een nieuwe, allesvernietigende kruistocht beginnen tegen 'communisme', 'drugs' of 'terro
risme' uit naam van beschaving, democratie en andere universele waarden. Want juist die 
waarden zijn zonder mankeren het eerste kind van de rekening van de Amerikaanse 'missie
drang', gehuld in zulke cynische vaandels als 'Just Cause' en 'Endliring Freedom'. Blum besluit 
zijn inleiding3

: "Bij gebrek aan een officiële Waarheidscommissie in de VS wordt. dit boek aangebo
den als getuigenverklaring." Het is de getuig~nis van een kroongetuige, maar in welke rechtszaal? 

Totale populatie van New Vork 
Blums inventarisatie van de Amerikaanse misdaden is pijnlijk nauwgezet. Hij onderbouwt zijn 

beweringen met bronnen die niemand .in twijfel kan trekken, zoals officiële media (die volgens 
Blum4 als "moderne Gheerleaders paraderen langs het oorlogspad van het Pentagon"), bekentenis-
sen van sleutelfiguren, parlementaire onderzoekscommissies en gekwalificeerde documenten. van 
Witte Huis, ministeries en geheime diensten. En uiteraard het onbeschaamd overvloedige empiri
sche materiaal op de plaatsen van de misdaad. Zoals het residu van de Amerikaanse 'gezond
heidszorg in omgekeerde richting' in Vietnam, waar zo'n vijfhonderd pond dioxine (vooral via . 
Agent Orange) werd verspreid . Ter vergelijking: "Drie ons dioxine in de watervoorziening wordt 



geacht voldoende te zijn om de totale popula
tie van New Vork te doden." s Na deze allesver
woestende oorlog werden overigens wel ver
goedingen betaald. In 1997 begon Vietnam de 
145 miljoen dollar schuld af te betalen voor 
Amerikaanse voedselhulp aan het verslagen 
Zuid-Vietnamese bewind6

. 

Het is een bewijsvoering die maar tot één 
conclusie kan voeren: op mondiaal niveau 
zijn de Verenigde Staten zo'n beetje wat de 
mafia is in Italië. Met dat essentiële verschil 
dat de Italiaanse staat nog iets kan onderne
men tegen de mafia, maar dat een dergelijke 
instantie niet bestaat op het wereldtoneel. En 
ook dat is niet toevallig, want daar hebben de . 
Verenigde Staten geen enkel belang bij. Zij 
ondermijnen, zoals bekend, elke poging in die 
richting. 

Goed voor G.eneral Motors, 
goed voor Amerika 

Hans van Mierlo zei op 2 maart jl. in 
Buitenhof "Amerika heeft sowieso al de nei
ging om te zeggen dat wat goed is voor 
General Motors, goed is voor Amerika. En nu 
[inzake Irak - AO) zeggen ze dat wat goed is 
voor Amerika, ook goed is voor de wereld. 
Nou, die laatste sprong mag je niet maken. En 
de eerste raad ik je trouwens ook niet aan." 
Blums onderzoek staaft Van Mierlo en onder
zoekt de motièven nog nader: de motor van 
het Amerikaanse buitenland beleid draait niet 
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op enige moraliteit (zowel in Colombia, 
Zuidoost-Azië als in Afghanistan werkte de 
CIA (Cocaïne Import Agency) nauw samen met 
drugsbaronnen, maar toen gold de 
Amerikaanse oorlog dan ook niet de 'drugs' 
maar het 'communisme'). Die m.otor draait 
zelfs niet op eenvoudig fatsoen, maar op deze 
vier imperatieven: 
1)De werel~ open en ontvankelijk maken voor 

globalisering van met name Amerikaanse 
multinationals; 

2)De schuld inlossen aan de defellsiecontnlc
tanten thuis die gul doneerden voor de 

. (her)verkiezing van Congresleden en bewo
ner"s van het Witte Huis ; 

3) De opkomst verhinderen van elke samenle
ving die een succesvol alternatief voor het 
kapitalistische model kan zijn of worden; 

4) De absolute politieke, economische en mili
taire wereld hegemonie, een wereldorde 
naar Amerika's evenbeeld, zoals het de 
enige supermacht in de wereld betaamt. 7 

Een letterlijke bevestiging haalt de auteur uit 
een planningsrapport van het Pentagon uit 
19928

: "Onze belangrijkste doelstelling is de 
opkomst van een nieuwe rivaal te voorkomen. 
[ ... ) We moeten de mechanismen in stand hou
den die potentiële rivalen ervan weerhouden 
een grotere regionale of mondiale rol zelfs 
maar te ambiëren." Blum: "Er is een woord · 
voor zo'n continuüm van beleidsvoering. 
Imperium." 
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Arnold Toynbee zei al in 1961 9
: "Amerika is 

Op dit moment de leider van een wereldwijde 
antirevolutionaire beweging ter verdediging 
van gevestigde belangen. Het staat nu voor 
datgene waar Rome vroegèr voor stond. Rome 
steunde stelselmatig de rijken te&en de armen 
in alle buitenlandse samenlevingen die onder 
haar invloed vielen; en omdat de armen, tot 
nu toe, altijd en overal veel talrijker zijn 
geweest dan de rijken, leidde de politiek van 
.Rome tot ongelijkheid, onrechtvaardigheid en 
tot het minste geluk voor de meerderheid van 
de mensen." 

Ongewone chirurgische technieken 
. Anders dan bijvoorbeeld oud-geheimagent 

Philip Agee in zijn geruchtmakende Inside the 
company: CIA Diary (1975) onderzoekt Blum 
waarom het verpletterende bewijsmateriaal de 
Amerikaanse publieke opinie niet in het minst 
lijkt te beïnvloeden. Zelfs ongeacht het feit 
dat zovele Amerikanen er zelf direct het 
slachtoffer van zijn geworden, als weduwe of 
wees, besmet door geheimzinnige experimen
ten of tot de bedelJitaf veroordeeld als oor
logsveteraan. 
Allereerst, aldus Blum', is propaganda voor 
een democratie wat geweld is voor een dicta
tuur. En 'het is niet alleen een gegeven dat de 
belangrijkste media in handen van multinatio
nals zijn, bovendien is het 'patriottisme' bij 
veel journalisten zo sterk dat hun werkzaam
heden "meer verwant is aan stenografie dan 
aan journalistiek" .10 
De hersenspoeling is bij veel Amerikanen zo 
totaal "dat er ongewone, en misschien nog 
niet uitgevonden, filosofische en chirurgische 
technieken voor nodig zouden zijn om haar 
te bevrijden."ll "Dit is wel eens vergeleken 
met ~aar een therapeut gaan omdat je kind 

Noten: 

zich raar gedraagt, en dan te horen krijgen: 
'Er is sprake van incest in uw familie.' Mensen 

willen dat niet horen. Ze gaan naar een ande
re therapeut. Ze klampen zich ·aan elke andere 
uitleg vast. Het is te pijnlijk.,, 12 

Jihad van het kapitalisme 
Een Amerikaans schip haalde in 1988 een 

Iraans passagiersvliegtuig neer. Alle 290 inzit
tenden kwamen om het leven. Toenmalig vice
president George Bush 13

: "Ik zal me nooit ver
ontschuldigen voor Amerika. Het kan me niet 
schelen hoe de feiten liggen." 
Als president introduceerde hij na de Eerste 
Golfoorlog zijn New World Order. Of er inder
daad sprake is van een nieuwe wereldorde, 
aldus Blum14, "staat of valt met of de wereld 
ja dan nee gelooft dat de nieuwe wereld een 
betere wereld zal zijn voor het overgrote deel 
van de mensheid, niet alleen voor hen voor 
wie te veel nog niet genoeg is, en of de 
wereld ja dan nee gelooft dat de leider van de 
New World Order, Amerika, goede bedoelin
gen heeft." 
Zijn antwoord mag duidelijk zijn: "Niets va,n 
al het bovenstaande zal natuurlijk 's Werelds 
Enige Supermacht ervan weerhouden door te 
gaan met haar jihad om het kapitalistische 
fundamentalisme op te leggen aan de 
wereld ."ls 
Want wie doet er iets tegen? 

De auteur is redactielid van Idee. 
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